You have a knowledge of the English language
that you think is good enough, but not good
enough for an audience of professionals.
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Voor het schrijven van correcte engelse teksten
hebben we de volgende mogelijkheden:

Script Writing, Creative Writing en Editing
Upgrading English texts to professional level.
Brochures, presentations, articles, e-mails, slogans,
manuals, etc.

Speciale mogelijkheid:
Consultant English Language
Uw bedrijfsvraagbaak voor professioneel Engels.

Goede Engelse teksten die door Engels sprekende
mensen worden ervaren als goed Engels.
U kunt kiezen uit twee manieren van werken:
1. Verhoeven Language Institute kan uw Engelse teksten
geheel zelfstandig schrijven op basis van uw materiaal;
2. U schrijft uw Engelse tekst en laat deze concept tekst door
ons corrigeren.

Speeches:
Uw speech of presentatie kunnen wij omzetten naar goed
Engels. Daartoe zijn nodig: materiaal en concept, terwijl in
het afrondende stadium ook de Engelstalige uitspraak van de
spreker getraind wordt.

Vertalen:
Zowel website-tekst als lopende rapporten en
presentaties vertalen wij naar professioneel Engels.

Script Writing:
Het gesproken woord (dialoog) in een commercial, een
documentaire, een speelfilm, een toelichting bij een
demonstratie, een diashow, voorzien van alle
aanwijzingen die in een script verder verwacht worden.
Verhoeven Language Institute levert professionele
scripts, die voldoen aan de internationale voorschriften
voor scripts.

Goede voorbereiding zal uw zelfvertrouwen en
daarmee uw kans op succes vergroten!

Indien u zelf reeds Engelse concept tekst gereed heeft, kan
de Finishing Touch worden aangebracht op basis van tekst
aanpassing, correctie en interviews.

We trainen ook uw uitspraak.
Zie onze brochure Vloeiend Engels in uw bedrijf

